
   
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
BYGGNADSNÄMNDEN 

1 (27  1 (27) 
 

 

  ANSLAGSBEVIS: 
 
Nämnd:  Byggnadsnämnden  Förvaringsplats:  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2014-03-06 Justeringsdatum:                2014-03-13 

Anslagsdatum:              2014-03-13 Anslagets nedtagande: 2014-04-04 

Bevis om tillkännagivande av justering: ……………………………………… 

 
 

Sammanträdestid: 

 
 
2014-03-06 

 
 
kl. 09.15 – 10.15 
 

Lokal: Borgmästaren 

Beslutande 
Ledamöter 

 

Bo Göthesson (S), ordf. ej § 25 
Yngve Larsson (FP), vice ordf. 
Olle Fjordgren (M) 
Lars-Åke Olsson (FP) 
Christer Hammarqvist (C) 
Hans Nordlund (M) 
Jerry Jacobsson (S) 
Inge Löfgren (MP) 
 
Tjänstemän: 
 
Mats Carlsson, stadsarkitekt 
Marie-Louise Dunert, nämndsekr. 
Lena Bergqvist Adm.handläggare, § 16 
 
 

Ersättare 
Sverker Jonsson (S) för Anneli Strand (S) 
Yngve Larsson (FP) för Bo Göthesson (S) § 25 
 
Frånvarande 
Anneli Strand (S) 
Filip Nordqvist (FP) 
Leif Ahl (K)  
Bo Göthesson (S) § 25 

 
Paragrafer: 14 - 29 

 
Sekreterare: 
 
 

 
……………………………………………….. 
Mari-Louise Dunert 

Ordförande:  
 
……………………………………………. 
Bo Göthesson 

Justerare: 
 
 

 
 
……………………………………………….. 
Olle Fjordgren 
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§ 14 
 
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg: 

3 Remisser 

3.1 Rättelse fastighetsbeteckning i bilagan 

  

4 Besvärsmål 

4.8 Överklagande av länsstyrelsens beslut  gällande byggnadsnämndens i 
Lysekils kommun beslut om avslag på ansökan om bygglov för 
tillbyggnad på fastigheten Skaftö-Backa X:X 

  

5 Tillsynsärende 

5.1 Tillsynsärende  –  
Olovlig byggnation av altan, samt tillbyggnad av fritidshus utan 
bygglov, på fastigheten Knarrevik X:X 

  

6  Bygglov 

6.2 Rättelse – Förslag till beslut – Gamlestan X:X och X:X 
________ 



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Byggnadsnämnden 2014-03-06 3 (27) 

 

   
Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 
§ 15   
 
SAMMANSTÄLLNING JANUARI –  
BYGGLOVÄRENDEN OCH REDOVISNING AV DELEGERADE BESLUT 
BYGGLOVENHETEN.  
 

 
Bygglovenheten 
Sammanställning över inkomna ansökningar och utgående beslut samt sammanställning av 
”öppna” ärenden och överklagade beslut för januari  
 
Beviljade delegationsbeslut: januari  2014 

- 21 beviljade bygglov 
- 10 utfärdade startbesked 
- 16 utfärdade slutbesked 

 
Beredning 
Sammanställning 
Delegationslistor 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rapporterna antecknas till protokollet. 
________ 
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§ 16  
 
BYGGNADSNÄMNDENS BOKSLUT FÖR ÅR 2013 
 

Diarienummer: BYN 13/13/42  
 
Föreligger byggnadsnämndens bokslut för år 2013. 
Det ekonomiska utfallet visar ett överskott på 0,3 mkr. 
 
Beredning 
Årsrapport för 2013 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden godkänner föreliggande redovisning för 2013. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Registraturen 
Akten
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§ 17  
 
KOMMUNSTYRELSENS REMISS –  
LÄNSSTYRELSENS REMISS GÄLLANDE UTVIDGNING AV 
STRANDSKYDDSOMRÅDEN I LYSEKILS KOMMUN 
 

Diarienummer: BYN 14-06-432 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöbalken (1998:808) trädde i kraft den 1 januari 1999. Enligt Lag om införande av 
miljöbalken (1998:811) skulle vissa tidigare beslut om strandskydd upphöra att gälla om inte 
länsstyrelserna senast den 30 juni 1999 fattade nya beslut angående dessa, vilket för Västra 
Götalands läns del skedde 18 juni 1999, diarienummer 231-45822-98. Detta beslut om 
strandskyddsförordnande har gällt sedan dess, och strandskyddet är generellt 100 meter men 
detta kan utvidgas genom beslut av länsstyrelsen till att gälla upp till 300 meter. 
 
Vid ändring av miljöbalken fr.o.m. den 1 juli 2009 (2009:532) kom dels strandskydds-
bestämmelserna att till vissa delar skrivas om, och dels överfördes en stor del av ansvaret för 
tillsyn och dispensprövning till kommunerna. Länsstyrelsen prövar även fortsättningsvis 
strandskydds-dispenser där det även krävs ett beslut enligt andra naturskyddsbestämmelser, 
såsom Gullmarns naturvårdsområde eller områden med skydd för landskapsbilden. 
 
I ovan nämnda ändring ingick även att besluten om utvidgning av strandskyddet utöver 
100 meter skulle ha omprövats senast den 31 december 2014, annars skulle 
utvidgningsbeslutet upphöra att gälla och strandskyddet återgå till 100 meter. Detta 
omprövningsarbete har lett fram till den av länsstyrelsen framtagna remissen gällande förslag 
till utökat strandskydd vilken nu föreligger. Remissen ska ha besvarats av kommunen senast 
den 30 april 2014, och kommunstyrelsen vill därför ha byggnadsnämndens syn på saken från 
ett samhällsbyggnadsperspektiv. 
 
Beredning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 februari 2014 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen, och skickar den 
till kommunstyrelsen. 
________ 
 
 
Yrkanden     
Yngve Larsson (FP) och Olle Fjordgren (M) yrkar att nämnden antar förvaltningens 
tjänsteskrivelse som sin egen och lämnar den som nämndens remissvar till kommunstyrelsen. 
 
Inge Löfgren (MP) yrkar att nämnden ska återremittera ärendet till förvaltningen. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag. 
Han finner att nämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag. 
 

 

Fortsättning 
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Fortsättning § 17 
 
Omröstning begärs.  
Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst för bifall till Löfgrens yrkande om återremiss. 
 

Ledamöter/tjg 
ersättare Parti Ja Nej 

Bo Göthesson (S) X  

Yngve Larsson (FP) X  

Lars-Åke Olsson (FP) X  

Hans Nordlund (M) X  

Olle Fjordgren (M) X  

Christer Hammarqvist (C) X  

Sverker Jonsson (S) X  

Jerry Jacobsson (S) X  

Inge Löfgren (MP)  X 

Summa   8 1 

 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Larsson och Fjordgrens yrkande. Han finner att nämnden 
beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden antar stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2014 som sin egen, 
och skickar den till kommunstyrelsen som nämndens remissvar. 
 

Reservation 

Mot beslutet lämnar Inge Löfgren (MP) skriftlig reservation. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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§ 18  
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDENA ÖVER BESLUT OM BYGGLOV FÖR ÄNDRAD 
ANVÄNDNING FRÅN CAFÉ TILL BOSTAD PÅ FAST. STOCKEVIK X:X 
 

Diarienummer: 12/0851 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN, c/o NN 
 NN, genom NN 
 NN och NN 
 NN, c/o NN 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 23 augusti 2013 § 122, att bevilja bygglov för ändrad 
användning från café till bostad på fastigheten Stockevik X:X. 
Beslutet överklagades av berörda grannar och NN till länsstyrelsen som i beslut den 15 januari 
2014 avvisar överklagandet från NN och avslår överklagandena i övrigt. 
Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Akten
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§ 19  
 
ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD PÅ, 
OCH HÖJNING AV, FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-FISKEBÄCK X:X 
 

Diarienummer: 2011/0135 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN, Skaftö-Fiskebäck X:X 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 28 februari 2013 § 49 att bevilja bygglov för tillbyggnad på 
och höjning av fritidshus på fastigheten Skaftö-Fiskebäck X:X. Beslutet överklagades av 
berörd granne till länsstyrelsen, som i beslut den 20 augusti 2013 avslår överklagandet. 
Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen, som i dom den 21 januari 
2014 avslår överklagandet. 
Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Akten
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§ 20  
 
MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  
ÖVERKLAGAN AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT ATT UPPHÄVA BYGGLOV PÅ 
FASTIGHETEN FOSSA X:X 
 

Diarienummer: 11/1654 
Fastighetsadress: XX 
Sökande/Klagande: NN och NN 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun beviljade den 14 juni 2012 § 143 bygglov för 
om- och tillbyggnad med taklätta, uppförande av balkong, samt utvändig tilläggsisolering av 
taket på enbostadshus på fastigheten Fossa X:X, som en liten avvikelse enligt plan- och 
bygglagen 9 kap. 31b §. Beslutet motiverades med att åtgärderna är nödvändiga för att 
byggnaden ska vara användbar för helårsboende, att de inte strider mot den lokala 
byggnadstraditionen, att de motsvaras av åtgärder för vilka det tidigare beviljats bygglov inom 
samma detaljplan, samt att olägenheterna för omgivningen inte kan anses vara betydande. 
 
Beslutet överklagades av ägaren till Fossa X:X, NN, till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Länsstyrelsen har i beslut den 22 februari 2013 upphävt hela det överklagade beslutet. 
 
Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen av de bygglovsökande, NN 
och NN. De har i det sammanhanget återtagit ansökan om bygglov i den del den avser 
balkong. 
 
Mark- och miljödomstolen har i dom den 3 februari 2014 beslutat följande: 

1 Med ändring av länsstyrelsens beslut fastställer mark- och miljödomstolen dåvarande 
Miljö- och byggnadsnämndens i Lysekils kommun beslut den 14 juni 2012 § 143, att 
bevilja bygglov för utvändig tilläggsisolering av taket på bostadshuset på fastigheten 
Lysekil Fossa X:X. 

2 Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i den del det avser länsstyrelsens 
beslut att upphäva bygglov för taklätta. 

3 Mark- och miljödomstolen avskriver från vidare handläggning överklagandet i den del 
det avser länsstyrelsens beslut att upphäva bygglov för balkong. 

 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
Beslutet till: 
Akten
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§ 21   
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT –  
AVSLÅR ÖVERKLAGANDE OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV TVÅ 
ENBOSTADSHUS OCH ETT GARAGE SAMT PLANK PÅ FAST. DALSKOGEN X:X 
 

Diarienummer: 13/0080 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN, Dalskogen X:X 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beviljade bygglov den 23 augusti 2013 § 127 för nybyggnad av två 
enbostadshus och ett garage samt uppförande av plank på fastigheten Dalskogen X:X. 
Beslutet överklagades av berörd granne Dalskogen X:X, till länsstyrelsen som i beslut den 
4 februari 2014 avslår överklagandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Akten
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§ 22    
 
ANMÄLES MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM –  
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM BYGGLOV FÖR ÄNDRING AV BYGGLOV FÖR 
FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN EVENSÅS X:X 
 

Diarienummer: 13/0093 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Klagande: NN och NN, Evensås X:X 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 22 mars 2013 att bevilja bygglov för ändring av bygglov för 
fritidshus på fastigheten Evensås X:X. 
Beslutet överklagades av berörd granne Evensås X:X till länsstyrelsen som i beslut den 31 maj 
2013 avslog överklagandet.  
Länsstyrelsens beslut överklagats av grannen till mark- och miljödomstolen som i dom den 
17 februari 2014 avslår överklagandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Mark- och miljödomstolens dom antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Akten 
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§ 23   
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT – 
UPPHÄVER BESLUT OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ 
FASTIGHETEN LYSE-FISKEBÄCK X:X 
 

Diarienummer: 13/0321 
Fastighetsadress: XX  
Sökande: NN och NN 
Klagande: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beviljade bygglov den 30 oktober 2013 för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Lyse-Fiskebäck X:X. 
Beslutet överklagades av granne Lyse-Fiskebäck X:X, till länsstyrelsen som i beslut den 14 
februari 2014 upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till nämnden för 
förnyad handläggning och nytt beslut. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Akten
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§ 24     
 
ANMÄLES LÄNSSTYRELSENS BESLUT – 
UPPHÄVER NÄMNDENS BESLUT OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM 
TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ FAST. SKAFTÖ-BACKA X:X 
 

Diarienummer: 10/1535 
Fastighetsadress: XX 
Sökande/Klagande: NN 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden avslog den 25 augusti 2011 ansökan om bygglov för tillbyggnad 
av enbostadshus på fastigheten Skaftö-Backa X:X. 
Sökanden överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen, som i beslut den 10 augusti 2012 
upphäver nämndens beslut om avslag och visar ärendet åter till nämnden för förnyad 
handläggning. 
Miljö- och byggnadsnämnden överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljö-
domstolen som i dom den 17 januari 2013 upphäver länsstyrelsens beslut och återförvisar 
målet till länsstyrelsen för ny prövning. 
Länsstyrelsen upphäver den 7 mars 2013 miljö- och byggnadsnämndens avslagsbeslut och 
återförvisar ärendet till nämnden för förnyad handläggning. 

 

Den 13 juni 2013 § 103 avslog byggnadsnämnden ansökan om bygglov för tillbyggnad. 
Sökanden överklagande nämndens beslut till länsstyrelsen som i beslut den 18 februari 2014 
upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till byggnadsnämnden för 
meddelande av bygglov. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Akten
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§ 25   
 
ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT  GÄLLANDE 
BYGGNADSNÄMNDENS I LYSEKILS KOMMUN BESLUT OM AVSLAG PÅ 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN SKAFTÖ-
BACKA X:X 
 

Byggnadsnämndens diarienummer: 2010 / 1535 
Länsstyrelsens diarienummer: 403-23513-2013 
 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Bo Göthesson (S) i handläggningen. 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 18 februari 2014 upphävt Byggnadsnämndens i 
Lysekil beslut den 13 juni 2013 § 103 att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad på 
fastigheten Skaftö-Backa X:X. 
 
Avslaget motiverades genom att det strider mot detaljplanebestämmelsernas 6 § 1 mom. och 9 
§ 1 mom., samt mot ÄPBL 3 kap. 2, 10 och 12 §§. Bestämmelserna gäller avstånd till 
tomtgräns, förvanskning av byggnad och bebyggelsemiljö, samt betydande olägenheter för 
omgivningen. 
 
Beslutet överklagades av sökanden, NN, till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Länsstyrelsen har i beslut den 18 februari 2014 upphävt byggnadsnämndens beslut och 
återförvisat ärendet till nämnden för meddelande av bygglov. 
 
Bedömning 
Då frågan som avslaget och upphävandet av detsamma innehåller en viktig principfråga för 
upprätthållandet av detaljplanen för Grundsunds äldre delar, och i förlängningen även för 
Fiskebäckskils äldre delar, bör byggnadsnämnden ta ställning till om länsstyrelsens beslut ska 
överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Tingsrätten i Vänersborg. 
 
Beredning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2014 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden beslutar att länsstyrelsens beslut gällande upphävande av nämndens 
avslagsbeslut gällande ansökan om bygglov för tillbyggnad på fastigheten Skaftö-Backa X:X 
ska överklagas till mark- och miljödomstolen. 
 
att nämnden ställer sig bakom stadsarkitektens tjänsteskrivelse och skickar den till mark- och 
miljödomstolen. 
________ 
 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 25 
 
 
Yrkande   
Olle Fjordgren (M) yrkar att nämnden ska anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen 
och yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden överklagar länsstyrelsens beslut gällande upphävande av nämndens avslagsbeslut 
gällande ansökan om bygglov för tillbyggnad på fastigheten Skaftö-Backa X:X. 
 
Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2014 som sin egen och 
hemställer att mark- och miljödomstolen bifaller överklagan, och återställer 
byggnadsnämndens avslagsbeslut. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Mark- och miljödomstolen 
Akten 
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§ 26    
 
TILLSYNSÄRENDE  –  
OLOVLIG BYGGNATION AV ALTAN, SAMT TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS 
UTAN BYGGLOV, PÅ FASTIGHETEN KNARREVIK X:X 
 

Diarienummer: 2011 / 1601 
Fastighetsadress: XX 
Fastighetsägare: NN NN 
Adress: XX XX 
  
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tillsynsärende gällande olovligt uppförd altan, samt tillbyggnad av fritidshus 
utan bygglov, på fastigheten Knarrevik X:X. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 28 maj 1963. 
 
Anmälan inkom den 29 november 2011, och bygglovenhetens personal kunde vid besök på 
platsen konstatera att olovliga byggnationer förekommit. Kontakt togs med fastighetsägarna, 
och de inkom den 1 juni 2012 med en ansökan om bygglov för det utförda. 
När ansökan jämfördes med planbestämmelser framkom att det inte föreföll finnas någon 
möjlighet att bevilja bygglov för tillbyggnad eller en altan som var att betrakta som en 
byggnadsvolym. 
Frågan om altanen bröts därför ut ur ärendet och fastighetsägarna uppmanades att göra 
sådana ändringar på denna att den inte längre var att betrakta som en lovpliktig 
byggnadsvolym. Tillbyggnaden skulle därefter behandlas som ett separat ärende. 
 
Fastighetsägarna har nu vidtagit åtgärder på altanen som ska bedömas avseende eventuell 
bygglovplikt. Bygglovenhetens personal har varit på platsen den 4 mars 2014 och 
dokumenterat utförda ändringar, samt för att bilda sig en uppfattning av altanen som helhet. 
 
Altanen är placerad i en betydande sluttning på fastigheten. 
 
Bestämmelser och rättsläget 
Varken plan- och bygglagen eller plan- och byggförordningen, i sina versioner före respektive 
efter ändringarna den 2 maj 2011, har anvisningar eller reglering specifikt gällande för altaner. 
 
Det finns fyra vägledande rättsfall från högsta instans. 
I Regeringsrättens dom i mål nummer 3654-1994 (RÅ 1995 ref. 42) slås fast att en altan måste 
utöka byggnadsvolymen för att vara bygglovpliktig. Altanen i ärendet låg på en maximal höjd 
av 1,2 meter över marken, och var på 42 m2. Rätten konstaterade att det inte var avgörande 
hur stor en altan var, samt att 1,2 meter över marken inte var tillräckligt för att den skulle vara 
bygglovpliktig. 
Regeringsrättens dom i mål nummer 2027-05 (RÅ 2009 ref. 67) behandlade en altan på 69 m2 
vilken var inbyggd under och vars golv låg upp till 2 meter över marken. Det fastslogs att 
bygglovplikt förelåg genom att inbyggnaden visuellt gav intryck av en byggnadsvolym, oavsett 
om det fanns ett användbart utrymme under. 
 
 
Fortsättning
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Fortsättning § 26    
 
 
Regeringsrättens dom i mål nummer 609-08 (RÅ 2009 ref. 67) hade även den en inbyggnad 
under vilket i likhet med föregående mål var det avgörande för att det skulle slås fast att 
bygglovplikt förelåg. 
Slutligen har Regeringsrätten i mål nummer 7070-06 (även denna i RÅ 2009 ref. 67) genom 
domslut meddelat att en altan vilken inte var inbyggd under, men som hade en högsta höjd på 
3,25 meter över marken, även den p.g.a. sin höjd var att betrakta som en visuell 
byggnadsvolym. Följaktligen krävdes även bygglov för denna höga altan. 
 
Svensk Standard SS 21054:2009 ”Area och volym för husbyggnader – Terminologi och 
mätregler”, avsnitt 5.4 ”Tillräcklig rumshöjd”, säger: 
”För att vara mätvärt ska ett utrymme ha en rumshöjd av minst 1,90 m. Vid varierande 
rumshöjd t.ex. vid snedtak ska utrymmet vara minst 0,60 m brett för att vara mätvärt.” 
 
Förhållanden på platsen 
Det kunde vid besöket på platsen den 4 mars 2014 konstateras att omfattande åtgärder 
vidtagits i förhållande till den ursprungliga altanen. 
 
Ingenstans kunde uppmätas en sammanhängande höjd av 1,90 meter under altangolvet, vilket 
innebär att det inte finns någon mätvärd byggnadsvolym enligt Svensk Standard. Det enda 
undantaget från detta är under en trappa på utsidan av altanen, och trappor är generellt sett 
inte bygglovpliktiga i sig. 
 
Det finns en mindre inbyggnad under altanen för att dölja maskineriet till en pool nedsänkt i 
altanen. Denna inbyggnad är varken helt tät eller av större utbredning, varför denna inte 
bedömdes ha någon inverkan på helhetsbedömningen. 
Vid trappan finns även en mindre spaljéliknande del, men den bedöms lika ovanstående. 
 
Vissa räcken saknas ännu, då fastighetsägarna väntar på besked i frågan om tillsynsärendet. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att en helhetsbedömning av altanen, med 
hänsyn till topografi och omgivning, samt i relation till regelverk och rättsfall, måste komma 
till bedömningen att det inte finns grund för att ingripa mot altanen i dess nuvarande skick. 
 
Bedömningen förutsätter dock att inga ytterligare byggnadsarbeten genomförs, med undantag 
för kompletteringar med räcken till skydd mot fall. 
 
Frågan om olovlig tillbyggnad av fritidshus kommer att handläggas i samband med beslut i 
ärende gällande ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnaden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden beslutar att altanen på fastigheten Knarrevik X:X inte utgör en 
bygglovpliktig enhet, och att det därmed inte finns grund för ingripande enligt plan- och 
bygglagen. 
Beslutet kan motiveras med att det saknas stöd i lagstiftning och rättsfall för att möjliggöra ett 
ingripande. 
________ 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 26 
 
 
Yrkande         
Bo Göthesson (S) yrkar att nämnden ska anta förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Nämnden beslutar att altanen på fastigheten Knarrevik X:X inte utgör en bygglovpliktig enhet, 
och att det därmed inte finns grund för ingripande enligt plan- och bygglagen. 
 
Beslutet motiveras med att det saknas stöd i lagstiftning och rättsfall för att möjliggöra ett 
ingripande. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
NN och NN 
NN, XX, Överklagningshänvisning, rek+mb 
Akten
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§ 27    
 
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ 
FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA X:X 
 

Diarienummer: 2013 / 0405 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Skaftö-
Backa X:X. 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen vann laga kraft den 
17 september 1976. 
 
Maximal tillåten byggnadsarea enligt detaljplanen är 120 m2. 
Bygglov beviljades den 14 januari 1982 för en byggnad med 124 m2 byggnadsarea, samt en 
brantare takvinkel än planbestämmelserna föreskrev. Byggnaden hade dock bara en våning 
mot tillåtna två våningar, vilket innebar att taknockhöjden inte blev högre än andra byggnader 
i området. Garagedelen är delvis placerad på mark som inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”. 
Vad avser taklutningen finns fler hus i området med detta utseende, och det förekommer även 
avvikelser gällande placering på prickmark. 
 
Den nu aktuella tillbyggnaden är på 13,2 m2, vilket gör att den sammanlagda byggnadsarean 
blir 137,2 m2, en avvikelse med 14 %. En dryg kvadratmeter av tillbyggnaden hamnar också på 
prickad mark, vilket är en konsekvens av byggnadens ursprungliga placering. 
 
Ansökan gällde från början en större tillbyggnad, innebärande en större avvikelse både ifråga 
om byggnadsarea såväl som placering på prickmark. Efter ett granskningsyttrande från 
bygglovenheten har sökanden minskat tillbyggnaden till den nu aktuella storleken. 
 
Berörda grannar, Skaftö-Backa X:X, X:X, X:X, X:X och X:X, har lämnat medgivande till 
åtgärden. 
 
Ursprungligt bygglov beviljades med dispens enligt byggnadslagen, vilken gällde före plan- 
och bygglagens införande. Detta innebär att vid ett beslut enligt PBL att bevilja bygglov med 
små planavvikelser, ska enligt övergångsbestämmelserna punkt 13 även fattas beslut att godta 
tidigare avvikelser som små och förenliga med planens syften. 
Se PBL (2010:900) övergångsbestämmelser punkt 13, 9 kap. 30 § första stycket 1 b och 2, 
9 kap. 31 b §; samt äPBL (1987:10) 17 kap. 18 a §. 
Ett beslut om accepterande av tidigare planavvikelser ska endast fattas vid beviljande av 
bygglov. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 27   
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att de ursprungliga planavvikelserna är i linje 
med liknande för vilka beviljats bygglov i området. Då dessa accepterades kort efter planens 
laga kraftdatum, har de redan prövats enligt gällande detaljplanplan. 
Förändringarna passar väl ihop med byggnaden som sådan, och passar även in i 
bebyggelsemiljön. 
De tillkommande avvikelserna innebär ingen påtaglig omgivningspåverkan, vilket stöds av att 
berörda grannar lämnat medgivanden, och de håller sig inom ramen för vad som brukar kallas 
”liten avvikelse”. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden, i enlighet med PBL (2010:900) övergångsbestämmelser punkt 13 samt 
äPBL (1987:10) 17 kap. 18 a §, förklarar befintlig planavvikelse på fastigheten Skaftö-Backa 
X:X vara en liten avvikelse vilken är förenlig med planens syfte. 
 
att byggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 
31b §. 
Beslutet kan motiveras med att avvikelserna vid en samlad bedömning kan anses vara små och 
i enlighet med detaljplanens syfte, att de passar ihop med byggnaden och bebyggelsemiljön, 
samt att de inte innebär någon betydande olägenhet för omgivningen. 
 
att byggnadsnämnden meddelar startbesked, beslutar att det inte finns behov av 
kontrollansvarig och tekniskt samråd i ärendet, samt fastställer kontrollplanen. 
________ 
 
Yrkande         
Bo Göthesson (S) yrkar att nämnden ska anta förvaltningens förslag till beslut. 
     
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
1 Nämnden beslutar i enlighet med PBL (2010:900) övergångsbestämmelser punkt 13 

samt äPBL (1987:10) 17 kap. 18 a §, förklarar befintlig planavvikelse på fastigheten 
Skaftö-Backa X:X vara en liten avvikelse vilken är förenlig med planens syfte. 

 
2 Bygglov beviljas med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31b §. 

Beslutet motiveras med att avvikelserna vid en samlad bedömning kan anses vara små 
och i enlighet med detaljplanens syfte, att de passar ihop med byggnaden och 
bebyggelsemiljön, samt att de inte innebär någon betydande olägenhet för 
omgivningen. 

 
3 Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § plan- 

och bygglagen. 
Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

 
4 Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att: 

Kontrollplanen fastställs. 
________ 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 27 
 
 
KRAV 
Följande handlingar ska lämnas till bygglovenheten som underlag för 
slutbesked: 
Ifylld och signerad kontrollplan. 
 
UPPLYSNINGAR 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Byggsanktionsavgiften för att ta i bruk 
byggnadsverket innan slutbesked erhållits är 0,5 – 50 prisbasbelopp. 
 
 
Giltighetstid 
Bygglovet och startbeskedet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft. 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Sökanden 
 
Underrättelse till 
Skaftö-Backa X:X, X:X, X:X, X:X och X:X 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 28  
 
ANSÖKAN OM TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING 
GÄLLANDE OMBYGGNAD AV LOKAL TILL TVÅ LÄGENHETER PÅ 
FASTIGHETERNA GAMLESTAN X:X OCH X:X 
 

Diarienummer: 2014 / 0025 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om tidsbegränsat bygglov i fem år för ändrad användning gällande 
ombyggnad av lokal till två lägenheter på fastigheterna Gamlestan X:X och X:X. 
Byggnaden är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs den 24 juni 2009. 
 
Detaljplanen för området innehåller följande bestämmelse gällande den aktuella byggnaden: 
”Bostäder med minst 120 kvm handel i gatuplan. Övriga våningar för bostäder.” 
Så är byggnaden utförd idag, och byggnadsåtgärderna i den aktuella ansökan är således inte 
planenliga. 
Gatuplanet har stått outhyrt sedan byggnaden uppfördes. 
 
Ett planbesked att ändring av tillåtna användningssätt för fastigheten Gamlestan X:X och X:X 
ska få prövas i ett detaljplaneförfarande lämnades den 4 september 2013 av Kommunstyrelsen 
i Lysekils kommun. Inget arbete med denna planändring har dock ännu påbörjats. 
 
Sökanden har i följebrev bifogat ansökan skrivit följande: 
”Med anledning av rådande konjunktur har vi haft och har stora problem med att hyra ut 
våra lokaler i Norra Hamnen för handelsändamål. 
Vi önskar därför ett tillfälligt bygglov för att bygga om lokalen i fastigheten Gamlestan X:X 
och X:X till två stycken lokaler.” 
 
Enligt domar från Mark- och miljööverdomstolen kan tidsbegränsat bygglov endast meddelas 
om det är tydligt att den sökta åtgärden verkligen är tillfällig. Se domar i mål P 10863-11, 
P 3676-13, P 6220-13 och P 7678-13. 
 
Berörda grannar, vilka kunnat identifieras genom fastighetsregistret, har getts tillfälle att yttra 
sig över ansökan. 
Tre medgivanden till åtgärden har inkommit. 
Gamlestan X:X har meddelat att man är tveksamt till behovet av fler lägenheter i området, och 
har synpunkter på upprätthållandet av befintliga gångvägar i området. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att de föreslagna byggnadsåtgärderna inte är 
planenliga, men att planbesked lämnats vilket eventuellt genom planändring leder till att de 
kan bli planenliga. 
Det framgår inte av sökandens följebrev att man har för avsikt att återställa lägenheterna till 
lokal om konjunkturen ändras, men om planarbetet inte leder fram till en planändring måste 
detta ändå bli fallet. 
 
Fortsättning 
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Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 33 §, beviljar tidbegränsat 
bygglov t.o.m. den 31 mars 2019, för ombyggnad av lokalyta till två lägenheter enligt ansökan. 
Beslutet kan motiveras med åtgärden ska pågå under begränsad tid, med hänvisning till en för 
närvarande låg efterfrågan på lokalyta i Lysekil, samt att det inte får någon påtaglig 
omgivningspåverkan. 
 
att byggnadsnämnden som upplysning meddelar byggherren att detta tidsbegränsade bygglov 
inte har någon koppling till det planarbete som eventuellt kan komma att leda fram till en 
ändring av planen. Utnyttjande av bygglovet innebär ingen garanti för att planen verkligen 
kommer att ändras, och bygglovet förutsätter en återgång till lokal. 
________ 
 
 
Yrkande     
Olle Fjordgren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 
 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1 Med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, beviljas tidbegränsat bygglov. 

Beslutet motiveras med åtgärden ska pågå under begränsad tid, med hänvisning till en 
för närvarande låg efterfrågan på lokalyta i Lysekil, samt att det inte får någon påtaglig 
omgivningspåverkan. 

 
2 Bygglovet ska gälla t.o.m. den 31 mars 2019 
 
3 För att genomföra åtgärden krävs kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag: 
Namn:  NN 
Adress: XX 

________ 
 
 
KRAV 
För att få påbörja åtgärden krävs att startbesked lämnats efter att tekniskt samråd har hållits. 
Vid det tekniska samrådet kommer kontrollplanen att fastställas. 
Byggsanktionsavgiften för att påbörja byggnadsarbeten innan startbesked erhållits är 0,5 – 50 
prisbasbelopp. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 28 
 
 
UPPLYSNING 
Nämnden upplyser byggherren att detta tidsbegränsade bygglov inte har någon koppling till 
det planarbete som eventuellt kan komma att leda fram till en ändring av planen. Utnyttjande 
av bygglovet innebär ingen garanti för att planen verkligen kommer att ändras, och bygglovet 
förutsätter en återgång till lokal. 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 

byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked. 

Byggsanktionsavgiften för att ta i bruk byggnadsverket innan slutbesked erhållits är 0,5 – 50 

prisbasbelopp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Sökanden 
 
Underrättelse till 
Gamlestan X:X, X:X, X:X och X:X 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 29   
 
ANSÖKAN OM FÖRNYELSE AV FÖRHANDSBESKED  
FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN FLAT X:X 
 

Diarienummer: 2014 / 0027 
Fastighetsadress: XX 
Sökande: NN 
Adress: XX 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om förnyelse av tidigare meddelat förhandsbesked. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område samt bedöms ligga utanför samman-
hållen bebyggelse. 
Fastigheten är belägen på gränsen till ett riksintresseområde för friluftsliv enligt miljöbalken 
3 kap. 6 §. 
Fastigheten är belägen utanför strandskyddat område, och berörs inte av naturvårds-
områdesbestämmelser. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelade den 1 mars 2012 § 69 positivt förhandsbesked för 
avstyckning av två tomter från fastigheten Flat X:X, för byggnation av dessa med bostäder 
med helårsstandard. Förhandsbeskedet lämnades utan villkor. 
Tomterna fastighetsbildades i augusti 2012. För den ena av dessa tomter har bygglov beviljats, 
men den andra är ännu inte bebyggd och de bindande två åren av förhandsbeskedet är på väg 
att gå ut. 
Fastigheten är på 2 267  m2. 
 
Ingen ny utfart till allmän väg är planerad. 
Inga fornlämningar finns inom påverkansavstånd. 
 
Området är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP 06 betecknat med R19: ”Glesbygdsområde i 
de inre delarna av kommunen. Spridd bebyggelse, jordbruk, skogsbruk och hällmarker. 
Området innehåller inga starka konkurrerande intressen. Nya enstaka och mindre grupper 
av bostadshus för helårsändamål får uppföras efter lokaliserings-prövning.” 
 
Miljöenheten lämnade yttrande i det ursprungliga ärendet, och konstaterade att: 
”det finns förutsättningar för att inrätta en avloppsanläggning inom planerade tomter. En 
gemensam lösning av avloppet bör eftersträvas. Hänsyn måste tas till närliggande 
befintliga eller planerade vattenbrunnar (hälsoskydd). För att minimera direktutsläpp (via 
dike) till Gullmarsfjorden bör behandlat avloppsvatten slutinfiltreras istället för att avledas. 
Om avloppsvatten måste avledas krävs det möjlighet att leda det till lämpligt dike eller 
motsvarande (eventuellt över annans fastighet). För WC med annan lösning än sluten tank 
får sökanden i samråd med miljöenheten utreda vilka möjligheter som finns. En ny 
avloppsanläggning ska minst klara kravet på hög skyddsnivå för miljöskydd enligt 
Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avlopp.” [forts.] 
 
 
Fortsättning 
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”En avloppsanläggning som innebär utsläpp från WC ska även bedömas om den kan 
påverka Natura 2000-området Gullmarn negativt. Ansökan om tillstånd för inrättande av 
ny avloppsanläggning med utsläpp från WC kommer att skickas till Länsstyrelsen för deras 
yttrande angående Natura 2000 innan beslut fattas. 
Tillstånd för anläggande av avloppsanläggning ska ha lämnats av miljö- och byggnads-
nämnden innan bygglovansökan prövas.” 
 
Berörda grannar Brandseröd X:X, X:X och X:X, samt Flat X:X, X:X, X:X och X:X har givits 
tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Medgivande har inkommit från Brandseröd X:X, X:X och X:X, samt Flat X:X, X:X och X:X, 
och i övrigt har inga synpunkter inkommit. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att inga förhållanden har förändrats sedan det 
tidigare förhandsbeskedbeslutet fattades. 
Fastigheten är bildad i enlighet med det tidigare förhandsbeskedbeslutet. 
Ingen påtaglig omgivningspåverkan eller störning av riksintresset kan förutses bli följden av 
en byggnation på platsen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att byggnadsnämnden, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §, som svar på ansökan om 
förhandsbesked meddelar att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 
Beslutet kan motiveras med att platsen lämpar sig för bebyggelse för bostadsändamål, samt att 
omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig eller störa riksintresset. 
 
att byggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att tillstånd för anläggande av enskild 
avloppsanläggning ska finnas innan ansökan om bygglov slutgiltigt kan behandlas. 
________ 
 
Yrkande     
Bo Göthesson (S) yrkar att nämnden ska anta förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande. Han finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet 
 
 
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
1 Med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) förklarar nämnden att den 

sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Beslutet motiveras med att platsen lämpar sig för bebyggelse för bostadsändamål, samt 
att omgivningspåverkan inte kan anses bli påtaglig eller störa riksintresset. 

 
2 Förhandsbeskedet gäller för en tid av två år räknat från dagen för detta beslut. 
 
3 Byggnadsarbetena får ej påbörjas förrän beslut om bygglov har beviljats. 
 
Fortsättning 
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Justerare:  Utdragsbestyrkande: 

   

 

 
Fortsättning § 29 
 
 
Villkor  
Nämnden villkorar förhandsbeskedet med att tillstånd för anläggande av enskild 
avloppsanläggning ska finnas innan ansökan om bygglov slutgiltigt kan behandlas. 
 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet till: 
Sökanden 
 
Underrättelse till 
Brandseröd X:X, X:X och X:X, samt Flat X:X, X:X, X:X och X:X 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar 
 


